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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ KORESPONDENCJĄ (W TYM DROGĄ ELEKTRONICZNĄ) 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 
z 4.05.2016, ze zm.), (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, z siedzibą 
w Tarnowie, ul. Sowińskiego 14, 33-100 Tarnów, reprezentowana przez Zarząd TSM. 

2. Spółdzielnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się 
w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją prawo z tym związanych. W tym 
celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres: iod@tsmtarnow.pl, a także pocztą tradycyjną 
na adres siedziby Spółdzielni. 

3. Państwa dane osobowe będą  przetwarzane w celu prowadzenia z Państwem korespondencji 
i załatwienia sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia 
roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 

4. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes TSM, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
polegający na prowadzeniu korespondencji z interesantami i załatwieniu zgłaszanych przez nich spraw, 
a w zakresie jakim podanie danych ma charakter fakultatywny, podstawą przetwarzania jest wyrażona 
przez Państwa zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO. 

5. Podanie danych osobowych jest wymagane przez TSM w celu prowadzenia korespondencji zgodnie 
z wybranym tematem sprawy, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne, których 
podanie jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych wymaganych przez TSM będzie skutkować 
niemożliwością prowadzenia korespondencji i załatwienia sprawy. 

6. Dane mogą być udostępniane przez Spółdzielnię podmiotom upoważnionym  do uzyskania informacji  
na podstawie umów powierzenia danych oraz innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa.  

7. Państwa dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji i załatwienia spawy, której 
ona dotyczy. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zadań Administratora 
zgodnie z ich celem, a po tym czasie przez okres realizacji obowiązku archiwizacyjnego.  

8. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, zgodę tę można wycofać 
w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego 
przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych TSM prosi o wycofywanie zgody drogą elektroniczną lub 
pisemną. 

9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, a przypadkach 
przewidzianych prawem, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu,  prawo 
do przenoszenia danych.  

10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uznają 
Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  

11. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji 
międzynarodowej, nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 
 

 


